kvalita
Téměř všechny výrobky Technokolla jsou opatřeny označením CE, osvědčení o shodě
s požadavky EU pro stavební materiály.
Tato značka potvrzuje kvalitu a vysoké standardy výrobků tvořené společností provádějící
výzkum a vývoj. Po letech vývoje a zkušeností nabízí Technokolla vyspělé i průkopnické
výrobky, které splňují nejvyšší požadavky trhu. Všechny výrobky vyhovují nejpřísnějším
evropským standardům (EN) jak v otázce kvality, tak i bezpečnosti.

Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky
Standard EN 12004
Tato norma nastavuje podmínky a metody pro klasifikaci lepidel pro pokládku obkladů z keramiky a podobných materiálů.
C – cementové malty
D – disperzní lepidla
R – lepidla z tvrditelných pryskyřic
Každá z těchto tří kategorií je rozdělena do dvou podskupin vzhledem k výsledkům testů přídržnosti:
1 – malta nebo lepidlo pro běžné použití
2 – malta nebo lepidlo pro náročnější aplikace
V případě dalších dodatečných vlastností jsou lepidla označena:
F – rychle tvrdnoucí malta nebo lepidlo
	T – malta nebo lepidlo se sníženým skluzem
E – malta s prodlouženou dobou použitelnosti

Standard EN 12002
Tato norma určuje úroveň příčné deformace (elasticitu) cementových pojiv a tyto dělí na:
S1 – deformovatelná pojiva s elasticitou větší než 2,5mm
S2 – vysoce deformovatelná pojiva s elasticitou větší než 5mm

Spárovací hmoty
EN 13888
Tato norma nastavuje podmínky a metody pro klasifikaci spárovacích malt a lepidel pro keramické
obkladové prvky. Rozlišujeme 2 základní kategorie:
CG – cementová spárovací malta
RG – spárovací malta nebo lepidlo z tvrditelných pryskyřic
Cementové spárovací hmoty dále dělíme do dvou skupin:
1 – normální spárovací hmota
2 – zlepšená spárovací hmota splňující požadavky na doplňkové charakteristiky
(např. snížená nasákavost, vysoká odolnost proti otěru)

Předmíchané potěrové směsi
EN 13813
Tato evropská norma stanovuje požadavky na potěry určené pro vnitřní použití.
Norma rozlišuje potěry podle použitých pojiv. Pro potěry na cementové bázi,
označené zkratkou CT, norma vyžaduje splnění požadavků na pevnost v tlaku,
pevnost v tahu za ohybu a odolnost proti ohni.
CT – cementový potěr
C – pevnost v tlaku po 28 dnech (N/mm2)
F – pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech (N/mm2)

EN 998-1
Norma stanovuje podmínky a metody pro klasifikaci omítek
pro použití v interiérech a exteriérech. Dělí omítky podle
typu pojiva a jejich jednotlivých poměrů.
Omítkové malty jsou rozděleny podle účelu použití:
GP – malty pro použití
ve vnitřním / venkovním prostředí
R – renovační omítky
Požadované minimální hodnoty jsou jasně definovány
pro každou jednotlivou třídu omítek.

Zednické malty
EN 998-2
Tato norma určuje požadavky na zednické malty pro použití na stěny, sloupy a příčky. Dělí zednické malty
na tři skupiny na základě vlastností a použití:
G – zednické malty pro všeobecné použití
T – slabovrstvé zednické malty
L – lehké zednické malty
Pevnost v tlaku u zednických malt s garantovanými technickými vlastnostmi (vyráběných závodně) musí být
dokládána stranou výrobce. Tento údaj je označen znakem M a číslem označujícím hodnotu pevnosti v tlaku
(N/mm2).

Hydroizolace
EN 14891
Tato norma stanovuje podmínky klasifikace tekutých hydroizolačních výrobků použitých pod keramickými
obkladovými prvky, použitých v interiérech a exteriérech. Dělí hydroizolace na tři kategorie:
CM – cementové hydroizolace
	DM – tekuté disperzní hydroizolace
	RM – tekuté reaktivní hydroizolace
Každá výše uvedená kategorie může disponovat doplňkovým označením:
O – přemostění prasklin při nízkých teplotách
P – odolné proti chlorované vodě (např. v bazénech)

Výrobky a systémy pro ochranu betonových povrchů
EN 1504-2
Tato norma specifikuje požadavky na identifikaci a výkon jednotlivých produktů a systémů, určených k ochraně
povrchu betonu a prodloužení životnosti daných konstrukcí. Norma zahrnuje následující metody ochrany:
H – hydrofobní ochrana (ošetření betonu s cílem dosáhnout vodoodpudivého
povrchu bez změny vlastností struktury betonu)
I – impregnace (ošetření betonu za účelem snížení poréznosti
a zesílení povrchu vytvořením slabého filmu
C - nátěr (ošetření tvořící souvislou ochrannou vrstvu na betonu)

Ochranné systémy se rozdělují následovně:
PI – ochrana proti penetraci
MC – kontrola vlhkosti
PR – fyzická odolnost a zdokonalení povrchu
	RC – odolnost vůči chemikáliím
IR – zvyšování odolnosti snížením obsahu vlhkosti

Produkty a systémy pro opravy betonových konstrukcí
EN 1504-3
Tato norma stanovuje požadavky pro rozlišení výrobků a systémů pro opravu
betonových konstrukcí. Norma dělí produkty na opravu betonu do skupin:
Výrobky pro opravy konstrukční
(renovace poškozených betonů včetně nosných konstrukcí)
Třída R4
Třída R3
Výrobky pro nekonstrukční opravy
(výrobky a systémy na opravu tvaru a povrchu betonu)
Třída R2
Třída R1
V závislosti na základní vlastnosti dělíme na:
CC – hydraulické malty
PCC – hydraulické malty s obsahem polymerů
PC – směsi polymerických pojiv
P – reaktivní polymerická pojiva

Produkty a systémy na ochranu proti korozi
EN 1504-7
Tato norma stanovuje požadavky pro rozlišení výrobků a systémů používaných k ochraně ocelových
výztuží a konstrukcí v betonech. Norma nezahrnuje výrobky určené k ochraně předpjatých
konstrukcí nebo nerezové oceli.
Norma dělí produkty k ochraně proti korozi do skupin:
Aktivní nátěry: nátěry obsahující elektrochemicky aktivní pigmenty,
fungující jako inhibitor nebo působící jako lokální katodická ochrana
Bariérové nátěry: nátěr bránící vyztužení proti vodě v cementovém základu

